
1 
 

Sammanfattning av protokollet vid årsmöte med  
Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening,  
fredagen den 15 mars 2019, Bagarmossens Folkets Hus 
 
Närvarande: 117 medlemmar varav   9 st med fullmakt 
 
 

Öppnande samt fråga om kallelse i stadgeenlig tid 
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2019 öppnat. 
 
I sitt inledningsanförande tog ordförande upp orsaken till att hon inte står till förfogande för omval. 
Olika åsikter ska det självklart finnas plats för i vår förening, men de kränkande beteenden hon 
drabbats av under sin tid som ordförande är inte ok och hör inte hemma i vår förening. Vi har alla ett 
ansvar för att skapa en god stämning och visa respekt för varandra både som medlemmar och som 
förtroendevalda. Det måste vara en självklarhet även om vi kan ha olika åsikter i sak.   
 
Det är ytterst allvarligt det som hänt och vi ska alltid visa respekt för dem vi valt att juridiskt förvalta vår 
förening, var ett av de medskick som gjordes av ombud på årsmötet. 
 
Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet skickas ut till alla medlemmar senast sex veckor före 
årsmötet. Första kallelsen till årsmötet postades den 14 jan 2019 och den andra kallelsen skickades 
tillsammans med handlingarna den 25 feb. 
 
Årsmötet beslöt  
att     fastställa att kallelse skett i stadgeenlig tid. 
 
Styrelsens ordförande utlyste därefter en tyst minut till minne av de medlemmar som avlidit under 
verksamhetsåret. 
 

 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Årsmötet beslöt 
att     under rubriken Värderingsgruppen (sid 5) komplettera förteckningen över deltagare i 
värderingsgruppen. 
 
att     under rubriken Fritidsgruppen (sid7) komplettera texten med ”Område 7 och 8 arrangerade den 
22 juli en välbesökt loppis vid festplatsen”. 
 
att     under rubriken Höstmarknad (sid7) komplettera texten med ”Ett varmt tack till arrangörerna av 
höstmarknaden.” 
 
att     med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 
 
Ekonomi 
 
Årsmötet beslöt  
att     med godkännande fastställa balans och resultaträkning i enlighet med underlaget i 
         verksamhetsberättelsen. 
 
att     med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
att     bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2018. 

 
att     årets resultat, 66 523kr och det ansamlade resultatet, 2 329 505kr,  
         totalt 2 396 028kr överförs i ny räkning. 
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Uppföljning av föregående årsmöte 
 
Årsmötet beslöt 
att     med anledning av att förutsättningarna har förändrats sedan årsmötet 2018 inte förändra den  
         nuvarande parkeringslösningen i koloniområdet. 
 
att     med godkännande lägga uppföljningen av styrelsens ålagda uppdrag från årsmötet 2018 till  
         handlingarna. 
 

Behandling av motioner och förslag 
 

A) Sommarmöten  
 

Årsmötet beslöt  
att     bifalla motionen att övriga frågor på våra sommarmöten inte ska förläggas i smågrupper efter 
mötet utan hållas tillsammans och gemensamt under stormötet bl. a för att de flesta frågor som tas 
upp ofta berör flera, ibland alla, kolonister som närvarar på mötet. 
 
  

B) Områdesinformation  
 

Årsmötet beslöt 
att     anse motionen besvarad 
 
 

C) Nya stugägare 
 
Årsmötet beslöt 
att     anse motionen besvarad 
 
 

D) Försök att stoppa inbrott i området  
 
Årsmötet beslöt 
att     avslå motionen i sin helhet 
 

E) Fartgupp  
 
Årsmötet beslöt 
att     avslå motionen 
 
 

F) Matrikeln 
 
Årsmötet beslöt 
att     bifalla motionen som föreslår att matrikeln ska finnas till försäljning via kontoret för de som 
önskar extra exemplar. 
 

G) Avtal 
 
Årsmötet beslöt 
att     anse motionen besvarad 
 
 

H) Vinterplogning  
 
Årsmötet beslöt  
att     avslå motionen 
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I) Avgift vid överlåtelse  
 
Årsmötet beslöt 
att     bifalla motionen att årsmötet beslutar att en inträdesavgift på 2 000 kr inte ska betalas av 
medbrukare för medlemskap/arrenderätt vid överlåtelse av kolonilott från och med säsongen 2019 och 
framöver. 
 
 

J) Årsmötesprotokoll  
 
Årsmötet beslöt 
att     anse motionen besvarad 
 
 

K) Skyddad hemsida  
 
Årsmötet beslöt 
att     uppdra åt styrelsen att utreda vad som krävs för att införa en låst medlemssida. Uppdraget 
redovisas till årsmötet 2020. 
 
 

L) Böter vid utebliven närvaro vid gemsamma arbetsuppgifter 
 
Årsmötet beslöt  
att     avslå motionen 
 

 
M) Fasta duschtider dam och herr vid Klubbhuset  

 
Årsmötet beslöt 
att     avslå motionen. 
 
 

N) Duschskylt barnfamilj 
 
Årsmötet beslöt  
att     avslå motionen 
 

 

Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 
 
Årsmötet beslöt 
att     fastställa oförändrade arvoden för 2019 
 

 
Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan 
 
Årsmötet beslöt 
att     med godkännande fastställa förslaget till budget för 2019. 
 
att     fastställa avgifter för 2019 enligt nedan: 
 
Oförändrade: Medlemsavgift 2100 kr/år, inträdesavgift 2 000 kr*, vägavgift 200 kr/år. 
*Noteras till protokollet att ingen inträdesavgift ska tas ut av medbrukare vid överlåtelse av kolonilott, i 
enlighet med årsmötets beslut i §12 I) 
 
Höjning, nya avgifter: Arrende 6,35kr/kvm fr o m 2019-07-01 
Värdering 2 000 kr, privat toatömning 1 200 kr, hyra föreningshuset 1 000 kr (600 kr halvdag) 
Byggärenden som ska skickas till byggnadsnämnden 500 kr. 
att     med godkännande fastställa förslaget till verksamhetsplan 2019 för Skarpnäcks  
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         Koloniträdgårdsförening. 
 
att     med godkännande lägga förslaget till budget 2019 till handlingarna. 
 
 
 

Godkännande av valbarhet till styrelsen av icke medlemmar 
 
Årsmötet beslöt 
att     bevilja valbarhet, till uppdrag inom föreningen, för icke medlemmar i enlighet med stadgarna. 
 
att     uppdra till valberedningen inför årsmötet 2020 att valberedningens underlag innehåller 
motivering och en kort presentation av respektive person som föreslås. 

 
 
Val av ordförande (2 år) 
Valberedningen föredrog valberedningens förslag  
till ordförande; Mattias Ljunggren, lott 167, nyval (2 år). 
 
Årsmötet beslöt 
att     välja i enlighet med valberedningens förslag.  

 
 

Val av 2 ledamöter (2 år) 
Valberedningens sammankallande föredrog valberedningens förslag  
till ledamöter;  Matts Pihl, lott 274, omval 

Thomas Flygare, lott 475, nyval 
 
Årsmötet beslöt  
att     välja i enlighet med valberedningens förslag. 

 
  

Val av 1 ledamot (fyllnadsval på 1 år) 
Valberedningens sammankallande föredrog valberedningens förslag  
till ledamot; Ulrika Hedbom, lott 305, nyval 

 
Årsmötet beslöt  
att     välja i enlighet med valberedningens förslag. 

 
 

Val av 3 ersättare (1 år) 
Valberedningens sammankallande föredrog valberedningens förslag  
till ersättare; Jeanette Grill, lott 402, omval  

 Eva Agrell, lott 280, nyval 
 Hans Krans, lott 082, nyval 
 

Årsmötet beslöt  
att     välja i enlighet med valberedningens förslag. 

 
    

Val av revisorer och suppleanter (1 år) 
Valberedningens sammankallande föredrog valberedningens förslag  
till revisorer och suppleanter; 

 Björn Runemar, lott 549, omval 
 Susanne Larsson, lott 138, omval 
 Yvonne Borgström, lott 177, ersättare omval 
 Gun Flisager, lott 429, ersättare omval 

Årsmötet beslöt  
att     välja i enlighet med valberedningens förslag. 
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Val av ledamöter till valberedningen och val av sammankallande 
Samtliga tre ledamöter i valberedningen inför årsmötet har meddelat att ingen av dem ställer upp för 
omval. 

 
Årsmötet beslöt  
att     till valberedning välja: 
Lars Andersson, lott 150, sammankallande 
Örjan Sjödin, lott 476, ledamot 
Monica Hallberg, lott 495, ledamot 

 

 
Övriga ärenden 
Kort redovisning av nuläge och fortsatt arbete från arbetsgruppen som har uppdraget att till nästa års 
årsmöte (2020) redovisa frågan om fruktträdsbeståndet, sorter etc. inom föreningen. Gruppen vill 
gärna att områdets kolonister meddelar gruppen vilka äppleträd som finns på respektive kolonilott, så 
kan uppgiften bli en del av slutredovisningen till årsmötet 2020. Meddelande till gruppen kan lämnas in 
till kontoret eller till tradgruppen@koloni-skarpnack.se 
 
Citat från årsmötet 2018: 
” Motion 4 var en uppföljande rapport på en motion som ställdes till årsmötet 2016, då styrelsen fick i uppdrag att 
utreda möjligheterna hur en inventering och förnyelse av fruktträdsbeståndet inom området kan göras. 
Styrelsens slutsats i rapporten var att förslå årsmötet att de undersökningar och inventeringar som gjorts tidigare 
ska följas upp med en handlingsplan utifrån ledorden bevara, vård och förnya. 

 
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens rapport och att tillsätta en arbetsgrupp på tre personer som i samarbete 
med styrelsen får i uppdrag att genomföra projektet vårda, bevara och förnya fruktträdsbeståndet inom 
koloniträdgårdsområdet. Ambitionen är att en slutrapport ska föreläggas årsmötet 2020.” 

    

 


